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Ridgebackhvalpe som er opdrættet uden skelen til forældredyrens sundhed og temperament, eller hvalpe
solgt til familier uden forudgående information om racens karakteristika – om Ridgebacken kan leve op til familiernes ønske og krav, eller om familierne kan leve op
til Ridgebackens.
Begge dele kan være ødelæggende for både mennesker og hunde, men også for vores race og dens omdømme.
Mange af disse ”problemhunde” kommer på Ridgeback
Klubbens genplaceringsliste, hvorfra Margit Sand med
kyndige råd og vejledning hjælper dem videre i livet hos
nye familier.
Klubben har for længst indført ”Etiske regler vedrørende opdræt og avl for Rhodesian Ridgeback Klubbens
medlemmer” som alle opdrættere, der ønsker at benytte hvalpelisten SKAl efterleve.
Vi ønsker at gøre yderligere opmærksom på det store
ansvar, der er forbundet med at opdrætte hvalpe. Derfor har vi udarbejdet en lille pjece med gode råd og vejledning til nye opdrættere (gamle opdrættere må også
gerne læse den ☺).
Du kan finde den på vores hjemmeside, på vores udstillinger eller du kan ringe til Poul på tlf. 62 22 62 33 får at
få den tilsendt.
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Rhodesian Ridgeback i Danmark
– set gennem nutidige stamtavler
Af Helle Lauridsen

Der har været mange flere vidunderlige, smukke og intelligente ridgebacks samt dygtige
opdrættere end det er muligt at nævne her. Jeg har valgt at koncentrere mig om Kenneler
og hunde der kan ses bag nutidens udstillings og avlshunde.
Data er fra stamtavlerne i DKK’s Hundeweb
(http://www.hundeweb.dk), tidlige udstillingskataloger samt kuldregistreringslister.
De første to Ridgebacks blev importeret til Danmark fra
England i 1969. Det var Wawa of Owlsmoor og Zumbo
Zimbawa importeret af familien Steenlykke. Især Zumbo Zimbawa har haft en stor indflydelse i den senere
avl: hans kuld med Wawa of Owlsmoor producerede
Anyika, Bunto, og Dina som ligger bag til kennel Troldeborg og dermed senere kennel Torhuset og Tuasiwa,
en anden engelsk import Found of Footpath blev også
parret med ham og fik bl.a. Baunebo Lala, stamtæve
for den nu forsvundne kennel Baunebo og Ceci mor til
Ndugu der blev stamtæve for kennel Bitte-Nus. I Ceci’s
kuld var der flere brun næsede hvalpe.
I begyndelsen af 70’erne blev der importeret flere
Ridgebacks, udstillingskatalogerne fra dengang viser 810 Ridgebacks, nogen af dem efterkommere fra de første Ridgebacks, andre importer fra England og Øst Afrika og meget senere fra Sverige. Men kun meget få af
disse tidlige hunde kan spores i dagens stamtavler.
I midten af 70’erne opstod den første store Ridgenback
kennel. Kennel Troldeborg blev ejet af Edel og E.A
Poulsen og deres grundlæggende avlstæve var Anyika
fra det første kuld født i Danmark. Senere importerede
de hunde fra kennel Vanolreim og Janak i England,
Aquaints i Sverige.
Kennel Troldeborg avlede 15 kuld i perioden 1977 til
1985 hvoraf 5 blev DKCH. Det var herfra at den ældste
indtil for ganske kort tid siden aktive danske kennel,
Kennel Torhuset ved Lone Lorenzen fik sit grundlæggende avlsmateriale. Således fik DKCH Troldeborgs
Dyero blev far til 74 hvalpe i kennel Torhuset. Men også
tæven Troldeborgs Ehl’a blev flittigt brugt: 54 hvalpe på
7 kuld alle med præfixet Torhuset blev det til.
Kennel Torhuset første kuld i blev født i 1979 og i de
følgende 25 år kom over 450 hvalpe til verden med Torhusets’ kennelnavn. Dette udgør over 25% af den
samlede registrering af Rhodesian Ridgebacks i perioden. Torhuset importerede enkelte hunde og især han-
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nerne blev brugt meget: Lachish Shadrack of Shangara (import Syd Afrika 1983) 87 hvalpe heraf 4 CH,
Jabulani (import Zimbabwe i 1988) 72 hvalpe og DKCH
Agbar Ropotamo (import Tjekkoslovakiet 1990) 88
hvalpe. Hovedsageligt blev de brugt af Torhuset selv,
men de ses også i enkelte andre af tidens stamtavler.
Torhusets opdræt har været karakteristisk i at næsten
udelukkende bruge egne hanner, men til gengæld sørget for friskt blod gennem importer af både hanner og
tæver.
I alt 11 DKCH er det blevet til gennem årene, men kun
4 af dem er blevet brugt i kennelens eget avlsprogram,
hvor især hannen Torhusets Tan Tally-Ho – far til i alt 5
CH’s - blev brugt i alt 8 gange i Danmark samt en gang
i Tjekkoslovakiet, en parring der resulterede i importen
DKCH Agbar Ropotoma
Den højst premierede af dem alle er en anden Tan Tally
Ho søn: DKCH INTCH CSCH KLBCH BRNOSG
BRNOSG MEUSG KISG93 Torhusets Ophir Pothunter,
far til samtlige 77 hvalpe opdrættet af Kennel Ibas i perioden 1987-1991.
Et meget anderledes avls strategi viser en samtidig
kennel, Kennel Bitte-Nus ejet af Vibeke Olsen.
Vibekes første avlstæve DKCH Ndugu (også kaldet Bittenus) var ud af to af Inger Stenlykkes hunde Bunto og
Ceci. I Ndugus kuld var der 5 brunnæsede hvalpe. Adskillige brunnæser blev udstillet på dette tidspunkt og
flere klarede sig godt i ringen. Ndugu fik to kuld med
den svenske avlshan SCH Acquaints Bison i 177 og
1980 men kennenavnet Bitte-Nus blev først taget i
1981. Det første kuld producerede DKCH Chaplin og
det næste INTCH, DKCH, KBHV84, VV85 Nadra født i
1980 mor til 38 hvalpe med hanner fra Holland og Tyskland –5 af hendes hvalpe blev senere Champions. I alt
producerede kennelen 7 champions heraf blev de 3 også IntCh – de første danske RR’s til at opnå denne titel.
Adskillige af hendes afkom klarede sig også godt i lydighedsringen og i mange år var hendes sønnesøn
DKCH DKLPCH Kitoto Azizi Bakela den eneste danske
Ridgeback der opnåede titlen DKLPCH også de 2 første politihunde kårede RRs kom herfra.
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I alt blev det kun til 66 hvalpe for kennel Bitte-Nus i perioden 1977-1994 og navnet kan stadig ses tilbage i stamtavlerne hos en meget stor del af nutidens Ridgebacks.
I 1988 grundlagdes Kennel Tuasiwa med Torhusets
avlsmateriale, faderen til det første kuld var Tan TallyHo og her blev den første af i alt 3 Tuasiwa Champions
født. Senere begyndte kennelen at bruge udenlandske
hanner og en meget successrig parring med den tyske
Champion Famous Chaka Makaranga gav to CH’s en
af dem den i mange år mest vindende DKCH, SECH
Tuasiwa’s El-Chack H’lobo, årets hund i årene 19962000. I alt har kennel Tuasiwa opdrættet 76 Ridgebacks i perioden 1988-2003, men kun et enkelt kuld
med Tuasiwa hunde i stamtavlen er blevet født i de seneste år.
En tæve fra Sverige DKCH Samanthas Show Stoper
og Bitte-Nus hannen DKCH LP1 Bitte-Nus Kijana dannede grundlaget for den i 1987 nystartede kennel Kijasaman. Samantha fik kun i alt 14 hvalpe, men hendes
navn kan ses i en meget høj procentdel alle dansk opdrættede ridgebacks i dag. Kijasamans første avlstæve
af egen avl var DKCH KBHV92 KBHV93 KBHV95 Kijasaman Bine var ikke alene selv yderst successrig i udstillingsringen, men hun blev også mor til 4 Champions
ud af kun 20 fødte hvalpe.
Hannerne hun blev parret med var alle tre importer til
Danmark – DKCH Mushana Jango fra Zimbabwe,
DKCH Kwetu’s Xoxa of Denmark og DKCH Djungelkattens Garish Ridged Gordon, fra Sverige. Hverken Jango eller Xoxa blev brugt ret meget i avlen i Danmark,
hvorimod Gordon, ejet af kennel Kijasaman blev far til i
alt 5 kuld.
Xoxa blev den første brun næsede Champion i Danmark og producerede på sine kun to kuld i Danmark to
DKCH’s. En af dem DKCH Copper Queen’s Auxesia By
Xoxa gik videre i avlen, men ingen af hendes afkom
blev brugt i Danmark. Det er dog yderst interessant at
se at adskillige af de hvalpe, der i de seneste år er blevet importeret til Danmark fra andre Europæiske lande
har Xoxa et stykke tilbage i stamtavlen.
Ingen af Bines hvalpe gik videre i avlen under Kijasaman navnet, i stedet blev der i 1995 importeret en tæve, DKCH Sarula Gadzinina, fra Zimbabwe. Kun en af
hendes hvalpe fra hendes to kuld med Gordon gået videre i avlen.
Til gengæld dannede Bines datter fra første kuld i 1992,
VV94 EUV94 DKCH INTCH DEVDHCH PTCH KBHV94 KLBCH LP1 BESG94 Kijasaman Dikimba Zuri
grundlaget for den endnu aktive kennel Zumeli v. Søren
Holmgård. Kimba fik tre kuld med forskellige svenske
Champions af Australsk herkomst og blev i alt mor til 5
Champions ud af 31 hvalpe. Især hendes første kuld i
1996 med SECH Marsabit Melikora er værd at lægge
mærke til, ikke alene blev to af hvalpene CH i deres
nye hjemlande Tyskland og Sverige men både SECH

DKCH NORDCH Zumeli’s Ashiki, LUCH INTCH DEVDHCH FRCH SECH BECH DEVDHCH ILCH Zumeli’s
Ajabu samt Zumeli’s Anzika er meget fremtrædende i
stamtavlerne for nutidens avlshunde.
På grund af arbejdsmæssige forpligtigelser flyttede
kennel Zumeli til Sverige i begyndelsen af det nye år tusind, men mange hvalpe herfra har fundet vej tilbage til
Danmark og flere er blevet DKCH, dog uden at nogen
af dem endnu er indgået i avlen.
Især Zumeli’s Anzika har som grundlæggende tæve for
kennel Kinyemi været af betydning for avlen i Danmark
i de sidste mange år. En ikke specielt strålende udstillingskarriere blev i 1999 ombyttet med karrieren som
avlstæve og parringen med SECH DKCH NORDCH INTCH GBCH FICH KBHV98 KBHV00 Aakemba King
Astor Gi’fumo gav to af de mest vindende hunde nogensinde i den danske udstillingsring nemlig INTCH
DCH(KLUB) DKCH SCH DCHVDH KLBCH KBHV01
KBHV02 KLBV02 KLBV03 KLBV04 DKKV04 NCH
NORDCH NLCH CHCH KLBV05 FinCH DKKV05 BCH
KLBV06 LUCH Kinyemi Anzi A’Bhubesi (Buksie) og
DKCH SCH KLBCH DCHVDH Kinyemi Anzi A’fora.
Buksie har været årets Hund – eller årets Best i modsat
Hund siden han vandt titlen første gang i 2001 og hans
søster A’fora holdt tiltlen som årets bedste udstillings
tæve fra 2001 til sin alt for tidlige død i 2005. Disse resultater har gjort opdrætter Nada Nikolic til Årets opdrætter i de sidste 7 år. Da Anzika efter to kuld blev
trukket ud af avlen kom hun tilbage i udstillingsringen,
hvor hun fra senior klassen har gjort sit bedste for at slå
de langt yngre tæver – og ret ofte med stor succes.
A’fora nåede kun at få et enkelt kuld, men ud af de ti
hvalpe er hele tre for nyligt gået videre i avlen, en under Kinyemi præfixet og en anden under det nye kennel navn Ikunga. Hannen Kinyemi Fora C’huluku er blevet brugt flere gange af fremtrædende kenneler i
udlandet og senest også i Kennel Kinyemi’s eget avlsprogram med den amerikanske import tæve DKCH
Springvalley’s Athena Olympia. I alt 57 hvalpe og 4
Champions er det blevet til for Kennel Kinyemi siden
dens første kuld i 1999.
Buksie er blevet far til 47 dansk fødte hvalpe, de fleste
med en tæve importeret fra Zimbabwe Mpnseratto
April, første avlstæve for Kennel Isilwane, som fik deres
første kuld i 2003. Et par af hvalpene fra denne kombination er gået i avl. Herudover er en af hvalpene ud af
finsk import DKCH Dashiki Mandika, fra den ret nyetablerede kennel, M’gongo, blevet Champion. 3 hvalpe fra
andre kombinationer i udlandet er importeret til Danmark og her for nylig er også et ”barnebarn” kommet til
landet fra Tyskland.
Også Kijasaman ligger bag Kennel Hazinas v. Lena
Carlsson med tæven DKCH Kijasaman Gukatiwa of
Djungelkatten, som fik 17 hvalpe hvor 2 er blevet DKCH.
Den ene af disse Hazina’s 2nd Izibu er netop gået i avl
i Danmark, også under kennel navnet Hazinas.
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Endeligt lever Kijasaman navnet også videre et tredje
sted: en fejl tæve fra C kuldet, Kijasaman Chui Nyota,
blev ved et uheld parret med Torhusets Peacock Shaman, og en af hvalpene DKCH DEVDHCH INTCH
Zeus, var sammen med Kimba en af de første danske
Ridgebacks, der i midt 1990’erne klarede sig godt også
i udenlandske udstillingsringe.
Zeus blev far til en del hvalpe, men kun en er gået videre i avlen: LP1 UHP LP2 FP Hunting Choirs Issa, Issa
er resultatet af en parring med Ajuz som er opdrættet af
Margit Sand, senere kennel Ellemosen. Ajuz blev født i
1994 af LP1 Torhusets Sharon Shagreen parret med
DKCH DKLPCH Kitoto Azizi Bakela. Issa er siden blevet stammoder til Kennel Kuzonga v. Jo-Ann Nielsen.
To af Issas hvalpe, hannen UHP BPB Kuzonga’s Aurelijus og tæven UHP LP1 Kuzonga’s Bayana J’adore er
gået i avl i Danmark i 2006.
En af de ældste aktive danske kenneler, Kennel Ellemosen fik sit første kuld i 1994, hvoraf kun et enkelt
navn, Ajuz, stadig kan ses i nutidens aktive stamtavler.
Kennelen har haft en meget lang pause mellem 1997
og 2004 hvor opdrætteren begyndte forfra baseret på
en tæve fra Kinyemi A kuldet. Der er indtil videre kommet et kuld med den Canadiske import Witches LeCreme’s Trick, hvorfra tæven er Ellemosen’ Dodo Xola
er beholdt til videre avl.

Antal registreringer
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
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43
65
48
75
56
49
36
43
63
45
72
33
87
83
89
118
68
94
45
55
68
34
75
77
74
66
87

Importer
0
8
2
2
3
1
5
1
5
1
4
1
4
4
2
6
1
4
4
10
7
8
7
8
6
22
6

Kennel Lewanika v. Helle Lauridsen blev startet i 1998
med en avls tæve fra Zimbabwe Sarula Fufuru, hun nåede kun et enkelt lille kuld før hun blev kørt over kort efter sin tre års fødselsdag. Et par nye importer tog hendes plads: hanhunden Witches LeCreme’s Trick
(Yankee) fra Canada samt tæven Ikimba Puuma fra
Finland. Puuma fik i alt 27 hvalpe alle med ”Yankee”,
herfra er en han og en tæve gået videre i avlen i 2006,
tæven under kennel navnet Luangwa. Yankee har fået
i alt 40 hvalpe i Danmark, foruden kuldene med Puuma
et kuld med Kinyemi Ansi A’xola under kennel navnet
Ellemosens og med tæven Isilwane Inja Abela under
kennelnavnet Izinja
Yankee er også blevet brugt rimeligt meget i udlandet
og tre af hans hvalpe er senere blevet importeret til landet, to er gået i avl, en af dem er DKCH NOCH
DKLPCH Ahali Fani’s Akali. Også han har for nyligt fået
et enkelt ”barnebarn” til Danmark fra Tyskland.
Importerne har gennem hele racens historie i Danmark
spillet en umådelig stor rolle for de danske Ridgebacks
sundhed og genetiske variation. Der er igennem årene
importeret hunde fra England, Sverige, SydAfrika, Zimbabwe, Kenya, hele Europa, USA, Canada og Australien. Og moderne ansvarlige opdrætteres vilje til at rejse
langt for at få nye blodlinjer har også gjort meget til at
holde en meget lille race særdeles sund og fri for indavl.

Antal fødte hvalpe
43
57
46
73
53
48
31
42
58
44
68
32
83
79
87
112
67
90
41
45
61
26
68
69
68
44
81

Kuld antal
5
8
7
9
7
7
4
6
9
6
10
4
12
12
12
13
8
10
6
6
7
4
9
9
8
5
9
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Muchu - Foto: Lena Carlsson
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Referat fra Bestyrelsesmøde
d. 2 november 2007 kl. 16.00
Tilstede:
Erik, Nada, Dorte, Poul og Helle
– senere ankom Helene (suppleant) og
Margit (hvalpeanviser)

Det kongelige bibliotek har ikke fået alle klubbens
blade fra trykker til pligtaflevering. Det er der taget
hånd om.
Mail fra hjemmesiden elskerdyr.dk, de sælger produkter til dyr og giver 3% fra alle produkter til dyrevelfærd. Gruppen tilbyder at oprette RRKs medlemmer som Plus brugere hvilket giver flere
fordele. Klubbens medlemmer kan kontakte Nada
Nikolic, hvis de er interesserede.

Dagsorden:
1.

Godkendelse og underskrift af sidste referat

2.

Konstituering af bestyrelsen (Dorte er indtrådt
istedet for Camilla)

Mail fra svensk deltager i RR dagen med tak for en
super dag.
4.

Udgående post
ingen

Dorte overtager Camillas plads som næstformand,
indgår i blad og publiceringsudvalget
3.

5.

Indkommende post

RR-dag 2008
Vi leder desperat efter et sted på Sjælland hvor
vi både kan være ude og inde (hvis det nu regner) og også gerne hvor der kan tilbydes overnatning. RR dagen bliver den 23/8, Poul kontakter dommer.

Fra DKK: udstillingsudvalget orienterer om at dommer Annika Ultveit-Moe er
suspenderet i to
år og dommer Moa Persson er foreløbigt suspenderet
6.
Fejl i Hundeweb: OCD fri er registreret som OCD
1, dette er en fejl og vil blive rettet.

Blad 4
Erik har aftalt med Lena, udgivelse 15 december

Nye priser på udstilling pr 1/1 2008: web bank betaling 305,-, manuel 335,-,RRK følger disse retningslinjer

Poul skriver om nyt udstillings system , nye priser
og nye points
Resultat af Urafstemning

Birte Scheel er godkendt dommer for racen
7.
HD/AD resultater 5 hunde er fotograferet, 4 A og 1
B alle 0 på albuerne
Svar på RRK’s/kennel Izinja’s klage over DKK tatovør Situationen kan ikke genkendes af DKK, klage
tages ikke til efterretning.
Svar fra DKK vedr parring m uregistreret tæve.
Klubben indgår i dialog med DKK, da der ikke er
enighed om sagen.
Verdenvinderudstilling i 2010 – der vil være forskellige tilmeldingspriser afhængig af tilmeldings dato.
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GF 2008
GF 2008 lørdag 26/4 afholdes i Haslev bibliotek
– Anette Roed vil holde foredrag om anatomi i
forbindelse hermed.
På valg er: Poul og Helle genopstiller begge.

8. Regnskab
Pænt overskud i udstillingsafdelingen. Medlemsantallet er stabilt over en årrække og klubben har en
formue på godt 70.000 i bank og kasse.

Ridgebacken Blad 4 - December 2007

9.

Rapport fra udvalg

a.

Udstilling (Dommere, udstillinger 2008 + 2009)
De sidste RRK udstillinger er ved at komme på
plads, vi laver udstilling i Århus 13/1,

10. Eventuelt
DKK har fulgt vores dommerforslag for 2008 hvilket
bare er herligt!
Emails indenfor bestyrelsen – husk at ændre overskrift når emnet ændres

Varde 31/5, Ridgebackdag 23/8, St. Merløse 4/10
og Juleudstilling 6/12
DKK har problemer med at registrere samtlige titler,
vi udskyder til næste møde

11. Næste BM
18/2 hos Dorte Viby Sj.

b.

Avls- og sundhed
(hvalpeanviser/omplaceringskoordinator Margit
Sand Nielsen deltager)
Der er konstant problemer med hunde uden stamtavle, de dukker regelmæssigt
op på internater, og i den blå avis.
Margit gør et kæmpe arbejde for at finde gode
hjem til både disse hunde og hunde der kommer
ind i omplaceringen via de mere traditionelle kanaler (klubmedlemmer, opdrættere), og det lykkes
som regel at finde gode nye hjem.
Dorte har lavet en pjece til kommende opdrættere,
som skal ligge på web og på RRK udstillinger, vi
håber, at mange vil læse den lille pjece, og dermed
blive klar over alle de tanker og forberedelser man
bør gøre sig i god tid inden
man giver sig i kast med opdræt af Ridgebacks.

c.

Blad og PR (gamle blade scannet ind)
Ane Marie har lavet et kæmpearbejde og skannet
samtlige gamle blade ind fra 1982

d.

Aktivitet
Erik har været til møde i FDA og der er enighed om
at FDA fortsætter med en ny formålsparagraf, med
mere fælles fodslag og et aktivitets niveau der hedder en fælles udstilling, en Schweiss prøve, og en
Schweiss introduktions dag. Der er udbredt utilfredshed med dommervalget for RR’s til udstillingerne, som den største race ser vi gerne at klubbens ønsker for dommere følges.
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Dermoid Sinus
− en fin lille historie
Af Jennie Andersson

Vi har en bedårende lille ridgebackhvalp på 6 måneder som hedder Blixa.
Hun er født med Dermoid Sinus i nakken. En defekt som det desværre er
en del ridgebackhvalpe der fødes med, men så længe den ikke er infekteret
eller trænger ind i rygmarven er den ikke farlig. Den 8. oktober blev hun
opereret, sinusen blev fjernet og det hele er gået rigtig godt.

Vi var sent ude og det er ikke det
nemmeste. Vi talte med kenneler
både her i Danmark og i Sverige
men alle hvalpelister var fulde. Vi
blev varmt anbefalet til at tage
kontakt med Nada og Anders fra
Kinyemi så det gjorde vi. Nu gik
det hurtigt. Vi nåede lige at komme på deres liste og fordi at vi ikke er interesseret i at avle eller
udstille fik vi mulighed for at vælge mellem to brunnæsede tæver
som ikke var helt korrekte. Den
ene lille tæve manglede ridge og
den anden havde en Dermoid Sinus.

Vi forelskede os i Ridgebacken på én gang, men der
gik tre år inden det var muligt for os at blive hundeejere. Vi boede i et hus hvor hunde ikke var tilladt og vi arbejdede lidt for meget til at det ville være en god idé.
Det at vælge en stor hund og være boende midt inde
på Vesterbro i København er derimod ikke noget problem. I foråret blev det så muligt og efter overvejelser
om at overtage en voksen hund, besluttede vi os til
sidst for at købe en hvalp.

10

Dermoid sinus er en medfødt rygmarvsdefekt, en indkrængning af
huden i forreste del af ryggen.
Det er som et tyndt hudrør og findes der allerede når hvalpen er
nyfødt og den kan ikke opstå senere i livet. En ikke infekteret DS
er som regel ikke ubehagelig for
hvalpen, men man skal altid regne med at en infektion kan opstå
da hår og hudrester afsondres fra
huden i selve strengen. Da dette ikke kan komme ud
naturligt opstår en infektion og operation er den eneste
sikre behandlingsmetode.
Nada sendte billeder af de nyfødte og med det samme
kunne vi mærke stærke følelser for den lille sinushvalp.
Men bare tanken om at blive knyttet til sin lille hvalp og
derefter måske miste hende på operationsbordet var
selvfølgelig skræmmende.
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Vi fik at vide at dem der valgte at få opereret deres
hvalpe her i Danmark alle havde oplevet et vellykket
resultat. Der findes to dyrlæger som har specialiseret
sig i DS og een af dem er Mogens Aalund fra Karlslunde Dyreklinik. Med alt det positive vi fik læst og hørt var
vi overbevidst om at det hele ville gå godt.
I slutningen af juli hentede vi Blixa og det blev til en
omtumlet første måned. Tanken på operationen var
totalt væk.
Men pludseligt en dag var der en lille hævning i hendes
nakke og vi kunne tydeligt mærke en streng som løb
under huden. Det var dette tegn vi skulle holde øje
med, der var måske gået betændelse i sinusen. Nogle
timer senere sad vi på Karlslunde Dyreklinik sammen
med Nada. Mogens Aalund undersøgte hende og konstaterede at det ikke var akut. Vi skulle vente en måned
med operationen så Blixa var blevet lidt større og sinusen tydeligere.

Vi havde nogle dage til at tage en beslutning, og vi
brugte tiden på at læse artikler på nettet og vi talte
meget med Nada og Anders som selv har en hanhund
som er blevet opereret for DS. Vi blev hurtigt bevidst
om at sinushvalpe aflives både i Danmark og frem for
alt i Sverige. For Nada og Anders var det bare ikke et
alternativ.

Da operationsdagen kom var vi virkelig nervøse, men
på grund af Mogens og hans varme imødekommende
og faglige viden føltes det alligevel trygt at aflevere
Blixa til ham. Da det senere var tid til at hente hende
havde hun en helt barberet nakke og det lange snit var
fint syet sammen med 10 stign. Hun virkede ikke særlig
rystet over indgrebet, lidt træt men mest lykkelig over
at vi kom tilbage. Vi kunne endelig slappe af og glædes
over at det var overstået og at det var gået så godt!
Mogens viste os sinusen som virkelig var lang og den
havde snoet sig omkring rygsøjlen. Det havde ikke været helt ukompliceret og han blev nødt til at skrabe den
af fra selve rygsøjlen.
Arret i Blixas nakke helede rigtig fint på trods af at det
var et lidt ubehageligt syn de første to uger. Alle vi
mødte spurgte selvfølgelig til det, de fleste troede at
hun blevet bidt, og vi fik hørte de mest skrækkelige historier. Men vi blev til gengæld bedre og hurtigere til at
forklare hvad Dermoid Sinus er for noget. Nu er der gået seks uger og hendes pels er kommet tilbage, farven
er stadig lidt lysere men det er gået meget hurtigt. Og
vi har ikke bemærket at hun har haft det dårligt, hverken inden eller efter operationen.
At fjerne en DS er et rimelig stort indgreb og som alle
ved er der en risiko ved alle operationer, men vi er meget taknemmelige og glade for at vi fik denne her mulighed.
Hvis Anders og Nada ikke havde den positive indstilling
til operation af DS havde vi aldrig lært Blixa at kende.
Nu er hun helt rask og et meget glad lille pus!
Læs mere om DS på ridgebacklubbens hjemmeside.
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Annonce:

WORLD WINNER SPECIALTY 2008
”Världens hundar träﬀas
i Stockholm” Mottot för
decenniets höjdpunkt för
alla hundintressetrade i
Sverige!
Under några dagar i juli,
3-6/7 2008, samlas
tusentals och åter
tusentals hundar för att
delta i the World Dog
'
Show 2008, WDS,
som för första gången anordnas i Sverige på Stockholmsmässan. Under dessa dagar arrangeras även
världsmästerskap i lydnad.
I samband med detta gigantiska arrangemang genomförs
ett stort antal rasspecialer runt om i Stockholm. En av
dessa är givetvis vår egen Rhodesian Ridgeback special som
kommer att gå av stapeln på vackra Årsta Slott strax utanför
Stockholm.
Inbjudna domare är Ridgeback specialisten Mrs Anna Lane
från Australien som kommer att döma klasserna unghund
tom championklass samt BIS och Mrs Sue Simper från
England, även hon rasspecialist, som kommer att döma
juniorer & veteraner.

Missa inte chansen att se många RR från andra delar av
världen! Samt chansen att vinna 2 cert och WW-titlarna
(rasspecialen+WDS)
Fylligt prisbord och härlig stämning utlovas!

Vi ses!

”Swedish Rhodesian Ridgeback Society”
Datum: 4-5 juli 2008
Sista anmälningsdag: 5 maj 2008
Domare: Anna Lane & Sue Simper
Plats: Årsta Slott, Stockholm
Anmälan, vaccinationskrav & införselregler:
www.worlddogshow2008.se, eller telenr +46-8-795 30 90
Övrig information: Maria Kierkegaard, +46-708-71 15 46,
akerons@hotmail.com
www.srrs.org/ww2008specialty

www.srrs.org/ww2008specialty
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OBS - OBS - OBS - OBS
DKK har lavet nye regler for HD-fotografering !!!!!!!!!

Kære medlemmer – nu gælder det om at holde tungen lige i munden, hvis ikke en
HD-fotografering skal være ”værdiløs” i forhold til din hunds HD status i DKK regi.

Som det fremgår af det sidste nummer af hunden, indføres der pr. 01.01.2008 nye retningslinier for bedømmelse af HD – det vigtigst er nok at MAN ALLEREDE
INDEN MAN GÅR TIL DYRLÆGEN SKAL HAVE EN
REKVISITION FRA DKK.

For hver undersøgelse Hofter (HD) - Albuer (AD) Skulder ( OCD) skal der bestilles rekvisition.

DKK beskriver selv de tre trin således:

For korrekte hanhunde som kan gå i avl opfordrer RRK
til at få fotograferet skulderne (OCD) idet nogle Tyske
Ridgeback klubber har dette som krav, og når hunden
alligevel ligger i narkose, kan man ligeså godt for dette
gjort. Så HUSK enten skal I have 2 eller 3 rekvisitioner.

Trin 1:
Bestil tid til undersøgelse hos dyrlægen. Du skal
bruge oplysning om dato og dyrlæge, når du køber
rekvisitionen. Derfor må du begynde med tidsbestillingen.

Trin 2:

Dvs for hofter og albuer er det TO rekvisitioner der skal
bestilles.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Foto: Lena Carlsson

Køb en rekvisition på DKK’s hjemmeside ved at gå
ind på www.hundeweb.dk. Vælg punktet ”køb af rekvisition” i oversigten til venstre på forsiden.
Rekvisitionen købes
til en bestemt undersøgelse, en bestemt dato hos
en bestemt dyrlæge. Ved køb af rekvisitionen bliver
du guidet igennem på skærmen - ligesom når man
bestiller billetter på ”Billetnet”.

Trin 3:
Medbring rekvisitionen til undersøgelse hos dyrlægen. Til nogle undersøgelser (pt. HD, AD og OCD)
står der et kodenummer på rekvisitionen, som røntgenbillederne skal mærkes med (indfotograferet på
billedet) Dyrlægen kan derfor slet ikke optage billederne for dig, hvis du ikke har husket din rekvisition.
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Nye udstillingsregler
I 2010 afholdes FCI-Verdensudstilling i Herning. For at få lov til at afholde en sådan
udstilling, må DKK garantere, at den bliver afholdt i henhold til de gældende FCI udstillingsregler. Da disse på en del punkter afviger fra de Danske og Skandinaviske
regler, har DKK besluttet, at vi fra 1. januar 2008 skal overgå til FCI-reglerne på alle
udstillinger afholdt i Danmark.
Det komplette udstillingsreglement kan læses og downloades på DKK’s hjemmeside,
men jeg skal i det følgende forsøge at belyse disse nye regler, som vi møder første
gang på vor udstilling i Tilst v/ Århus 13. januar 2008.

Punkt 1: Præmieringer

Punkt 2. Klasser

De hidtige betegnelser, 1. præmie, 2. præmie etc. Ændres til de engelske betegnelser Excellent, Very Good,
etc. Den direkte oversættelse fra gammelt til nyt system
bliver:

Der sker nogle få ændringer i de klasser, man kan tilmelde sig. F. eks. kan man efter 1. januar kun tilmelde
sin hund i én klasse. Altså ikke mere f. eks. både
Championkl. og Veterankl. De klasser, der gælder efter
1. januar, bliver:

SL: Særdeles Lovende - Lyserødt Bånd
L:

Lovende - Lyseblåt Bånd

Babyklasse (3 mdr. – 6 mdr.)
[Kun på RRK og FDA udstillinger]

ML: Mindre Lovende - Gult Bånd

Hvalpeklasse (6 mdr. – 9 mdr.)

1. præmie med CK: Excellent - Lilla Bånd
(Tidligere CK-bånd)

Championklasse {Konkurrerer ikke om Cert}

1. præmie: Very Good - Rødt Bånd

Juniorklasse (9 mdr. - 18 mdr.)
[Tidligere Unghundeklasse]
{Konkurrerer ikke om CACIB}

2. præmie: Good - Blåt Bånd
Mellemklasse (15 mdr. – 24 mdr.)
3. præmie: Sufficient - Gult Bånd
Åben Klasse (Over 15 mdr.)
KIP (Kan Ikke Præmieres): Cannot be judged
- Intet Bånd

Veteranklasse (Over 8 år)
[Konkurrerer ikke om Cert eller CACIB]

0 Præmie: Disqualified - Intet Bånd
Opdrætsklasse (Min. 3 / max.5 hunde fra samme
opdrætter)
Avlsklasse (Min. 3 / max. 5 afkom efter samme
forældredyr)
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Punkt 3. Konkurrencer
Der bliver fortsat placeret 4 hunde i hver klasse, forudsat at disse har fået enten Excellent eller Very Good.
Det nye er, at kun den hund, der med Excellent er placeret som nr. 1 i klassen, går videre. Excl.1 hunde fra
Junior-, Mellem- og Åben Klasse konkurrerer om Certet. Derefter går Juniorhunden ud og Excl.1 fra Championklassen kommer ind og konkurrerer med Mellem- og
Åben Klasse vinderne om CACIB (Kun på internationale DKK udstillinger). Når CACIB hunden er udpeget,
kommer Excl. 2 hunden fra samme klasse som CACIB
hunden ind for at konkurrere med de to tiloversblevne
om R-CACIB. Denne konkurrence gælder både for
hanner og tæver.
Derefter kommer vi til den afsluttende konkurrence i
Raceringen. I denne konkurrence deltager både den
han og den tæve, der har fået CACIB, sammen med
hanner og tæver med Excl.1 fra Juniorklassen og Veteranklassen. (På klubudstillinger deltager Cert hunden

samt Excl.1 fra Championklassen og Excl.1 fra Veteranklassen). Ud fra disse hunde, både hanner og tæver udtager dommeren den hund, der skal være Bedst I
Racen (BIR). Derefter udtages den hund af modsat
køn, der af dommeren vurderes at være den bedste af
det køn, som Bedst I Modsat (BIM).
Som hidtil går BIR hunden videre til gruppekonkurrencen i Store Ring når der er tale om Internationale eller
Nationale udstillinger.
Der udpeges desuden en Bedste Hvalp og en Bedste
Veteran, som på Internationale og Nationale udstillinger
går videre til de respektive konkurrencer i Store Ring.
Dette er blot ment som en let gennemgang af de mest
tydelige dele af de nye udstillingsregler. En nøjere indsigt i DKK’s Udstillingsreglement 2008, kan som nævnt
fås på www.dansk-kennel-klub.dk

Jabu - Foto: Lena Carlsson
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Generalforsamling
2008
Afholdes lørdag den 26. april 2008 øst for Storebælt
(endelige program og adresse kommer i blad 1/2008)

Dagsorden ifølge klubbens love § 12
Jfr. Klubbens love § 11, stk. 3 skal forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
være klubbens formand eller sekretær i hænde senest fredag den 15. februar 2008, således disse kan udsendes i blad 1/ 2008.
Jfr. Klubbens love § 11, stk 4 skal skriftlige forslag til kandidater til bestyrelsen være klubbens formand eller sekretær i hænde senest fredag den 15. februar 2008. (på valg til bestyrelsen er Poul Jensen og Helle Lauridsen, der begge genopstiller)
…………………………………………………………………………………
Inden generalforsamlingen vil Anette Roed holde sit foredrag - som hun gav
klubben i jubilæumsgave - omkring hundenes anatomi,
………………………………………………………………………………
Bestyrelsen
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Nye gebyrer for tilmelding til
udstillinger etc. i 2008
Med virkning fra 1. januar 2008, har DKK foretaget
en justering af priserne for diverse aktiviteter i DKK
og samarbejdende klubber. De nye priser vil derfor også gælde for aktiviteter i RRK.
Der vil fremover blive tale om en differentiering, således at det bliver billigere at betale via bankoverførsel til klubbens konto end ved ”manuel betaling” med
check eller i kontanter.

Vær venligst opmærksomme på, at de nye priser
allerede gælder for årets første udstilling i Tilst den
13. januar 2008.
Nedenstående skema giver en oversigt over de nye
priser i danske kroner:

Homebanking

Manuel betaling

Udstilling 1. hund

305

335

Udstilling 2. hund

265

295

Udstilling 3. hund

225

255

Hvalpeklasse (Tæller ikke med i rabatordning)

205

230

Veteranklasse

305

335

20

25

0

0

LP 1. hund

300

330

LP 2. hund

265

295

LP 3. hund

230

260

Juniorhandling + Barn og Hund
Uden for bedømmelse

Foto: Nikolai Møller
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Juleudstilling
i St. Merløse
Af Erik Kristensen

Lørdag den 1. december 2007 afholdt klubben traditionen tro sin juleudstilling med efterfølgende julefrokost
på vores ”østdanske hjemmebane” - St. Merløse Hallen.

Udstillingen bød også på en ny klubchampion – Ane
Marie Vilhelmsen og M’gongo Tasu A’mwisho fik det
sidste af de 4 certer i klubregi og kan dermed kalde sig
Dansk Klub Champion – også et tillykke til dem.

Der var tilmeldt over 50 hunde – her iblandt ikke mindre
end 15 babyer og hvalpe – at så mange nye har mod
på at forsøge sig ud i udstillingsverdenens svære kunst
er meget positivt og lover godt for fremtiden.

Efter en rigtig god og lang udstilling var det tid til at
sætte sig til julebordet – flere og flere af vores medlemmer har fundet ud af, at det er en rigtig god og hyggelig
tradition, hvor vi kan få ønsket hinanden en glædelig jul
og et godt nytår – og maden fortjener maximum antal
nissehuer – det kan de bare der i hallens cafeteria.

Endnu engang havde klubben besøg af vores hollandske ”lædermand”, der lavede og solgte læderliner/halsbånd mv., mens udstillingen stod på – han har varslet,
at han vil forsøge at komme til flere af klubbens udstillinger i løbet af 2008 – så blev du kun fristet, men fik ikke købt, så kommer der efter alt sandsynlighed en ny
chance i løbet af 2008.
Efter annoncering i blad 3 og på klubbens hjemmeside,
var der mange der havde valgt at bestille årets julevin –
fra det sydafrikanske vinhus Ridgeback – var du en af
de mange der kiggede forgæves efter de bestilte flasker – så er der stadig mulighed for at bestille – blot ikke inden jul – men i forbindelse med næste udstilling
den 13. januar. Det kan i øvrigt oplyses at, vinen ikke
forhandles i forretninger i Danmark pt.
Der var rigtig mange der havde lavet en lille familieudflugt ud af dagen – der blev rigtig rå-hygget rundt om
ringen, mens hundene og deres handlere gjorde deres
bedste for at falde i den tyske dommer Petra Stracke’s
smag – som sædvanlig var der nogen der blev skuffede
og andre jublede højlydt – men alle kom med verdens
bedste hund og alle tog hjem med verdens bedste
hund – uanset dommerens kritik.
Det blev Lykke Linnet og hendes hund Stenånga Bintza
Epirs de L’afrique, der fik sig kæmpet i gennem nåleøjet og blev kåret som udstillingens bedste - et stort tillykke til dem.
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NB: se udstillingens øvrige resultater og stillingen til
årets hunde på klubbens hjemmeside:
www.ridgebackklubben.dk
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Urafstemning
Så er spændingen udløst – bestyrelsen
havde valgt at sende generalforsamlingens
ændringsforslag til klubbens etiskeregler §
3 til urafstemning.

Tilstede ved åbningen af stemmesedlerne søndag den
25. november 2007 var Helle Lauridsen, Ane Marie Vilhelmsen og Erik Kristensen
For ændringsforslaget stemte: 13
Imod ændringsforslaget stemte: 16
Ugyldige stemmer: 1
Dvs. at forslaget er forkastet og vi bibeholder den oprindelige ordlyd af § 3:
§ 3 Begge forældredyr skal være sunde, racetypiske
og uden arvelige defekter. HD-status før 01.04.2000
skal være lig med A1, A2 eller B1, og efter
01.04.2000 lig med A eller B. Det bør tilstræbes at
højst et af forældre-

Smil det er jul!
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dyrerne har HD status B. Forældrene skal være albuefotograferede og bør være AA-fri(=status 0, nul). En
udenlandsk hund fra et land, hvor man angiver albueOCD i stedet for AA, bør tilsvarende være albue-OCDfri. Der må kun avles på kombinationerne AA/OCD status Fri+Fri (=status 0, nul + status 0, nul) eller fri+1
(=status 0, nul+status1). HD- og albuefotografering
foretages tidligst ved de fyldte 18 måneder, Undtagelsesvis kan hunden fotograferes tidligere, hvis den af
anden årsag skal bedøves, dog aldrig før de fyldte 12
mdr. Albuefotograferingen må ikke foretages tidligere
end HD fotograferingen.

På Bestyrelsens vegne
Erik Kristensen
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Har du husket at egne et OK-kort
- ellers kontakt Poul Jensen for yderligere information.
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Pointsystem til årets titler
i Rhodesian Ridgeback Klubben i Danmark
for eksteriør udstillinger, gældende fra
1. januar 2008

I konkurrencerne deltager herboende medlemmer af Rhodesian
Ridgeback Klubben. Point til de forskellige konkurrencer opnås
på RRK certifikatudstillinger, DKK internationale og nationale udstillinger samt FDA certifikatudstillingen. Konkurrencerne løber
fra 1. juni til 31. maj.

Til de forskellige titler er knyttet en række vandrepokaler, hvorpå navnet på vinderen af årets titel bliver indgraveret. Pokalerne overrækkes sammen med et diplom til årets vindere på klubbens årlige
Ridgeback-dag.

7. ”Årets Eksteriør Hund” og
”Årets Eksteriør Hund” i Modsat”
8. ”Årets Avlsklasse”
9. ”Årets Opdrætsklasse”
10. ”Årets Opdrætter” og ”Årets Opdrætter af BIM”

Vandrepokalerne skal afleveres til klubbens udstillingsansvarlige senest 1. juni året efter overrækkelsen, så
navnene på den næste sæsons vindere kan blive indgraveret.

Regler:

I alle konkurrencerne gælder, at den Ridgeback med
det højeste pointtal vinder årets titel. Dog er der den
undtagelse ved titlen ”Årets Eksteriør Hund i Modsat”,
at den altid tildeles den Ridgeback i modsat køn i forhold til ”Årets Eksteriør Hund”, der har opnået flest
point.
I de enkelte klasser gælder, at hunden først deltager i
konkurrencen, når den har været udstillet det nødvendige antal gange og at point ikke kan overføres fra en
klasse til en anden. Dog kan point til titlen ”Årets Eksteriør Hund” medregnes fra flere klasser.
Oversigt over pointgivning findes nederst.
Årets vindere kåres i følgende klasser:
1. ”Årets Baby/Hvalp” han og tæve
2. ”Årets Juniorhund” han og tæve
3. ”Årets Mellemklasse” han og tæve
4. ”Årets Åbenklasse” han og tæve
5. ”Årets Champion” han og tæve
6. ”Årets Veteran” han og tæve
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Klasse 1
”Årets Baby/Hvalp”
En baby/hvalp skal have været udstillet min. 2 gange
for at deltage i årets konkurrence om titlen ”Årets Baby/
hvalp”. Point medregnes fra min. 2 og max. 3 udstillinger i Babyklasse og/eller Hvalpeklasse (d.v.s. de 3 bedste resultater tæller). Point fra begge klasser medregnes. Babyer/Hvalpe deltager ikke i konkurrencen om
årets eksteriør hund.

Klasse 2 – 5
”Årets Juniorhund”, ”Årets Mellemklasse”, Årets
Åbenklasse” og ”Årets Champion”
Hunde, der konkurrerer i disse klasser, skal være udstillet i samme klasse på min. 3 udstillinger for at deltage. Point medregnes fra min. 3 og max. 5 udstillinger,
(d.v.s. de 5 bedste resultater tæller). Point kan ikke
medtages når hunden skifter klasse (d.v.s. når hunden
udstilles i en ny klasse, begynder den forfra i konkurrencen om titlen i den nye klasse).
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Klasse 6
”Årets Veteran”
I denne klasse skal hunden blot være udstillet 1 gang
for at deltage i konkurrencen om årets titel. Point medregnes fra min. 1 og max. 3 udstillinger, (d.v.s. de 3
bedste resultater tæller).

Oversigt over pointsystem pr. 1. januar 2008 for årets
titler i Rhodesian Ridgeback Klubben

Bedømmelse

Point

Klasse 7

Excellent

8

”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets Eksteriør Hund i
modsat”

Very Good + SL

5

Good + L

3

Sufficient + ML

1

1. vinder

5

2. vinder

3

3. vinder

2

4. vinder

1

For at deltage i konkurrencen om titlerne ”Årets Eksteriør Hund” og ”Årets Eksteriør Hund i Modsat” skal hunden have deltaget på min. 3 udstillinger, hvoraf mindst
én skal være en RRK Certifikatudstilling. Point medregnes fra min. 3 og max. 5 udstillinger, (d.v.s. de 5 bedste
resultater tæller). Hvis en han vinder titlen ”Årets Eksteriør Hund” tildeles den højest placerede tæve titlen
”Årets Eksteriør Hund i Modsat” og omvendt. Point fra
klasserne 2 – 6 medregnes, uanset om hunden i den
enkelte klasse har deltaget på tilstrækkelig mange udstillinger til at deltage i konkurrencen om titlen i denne
klasse.

BIR (Ekstra 5 point på RRK Udst.)

10

BIM (Ekstra 3 point på RRK Udst.)

5

Ærespræmie*

5

Klasse 8 og 9

Uden ærespræmie*

3

”Årets Avlsklasse” og ”Årets Opdrætsklasse”

1. vinder*

5

I disse klasser skal hunden blot være udstillet 1 gang
for at deltage i konkurrencen om årets titel. Der er ingen max. grænser i disse klasser. Point fra samtlige udstillinger medtages.

2. vinder*

3

3. vinder*

2

4. vinder*

1

Klasse 10
”Årets Opdrætter” og ”Årets Opdrætter af BIM”
Titlerne følger titlerne i klasse 7 i den udstrækning, der
er tale om dansk opdrættede hunde. Hvis ”Årets Eksteriør Hund” eller ”Årets Eksteriør Hund i Modsat” er af
udenlandsk opdræt bortfalder opdrætter-titlen for det
pågældende år.

BIS1*

(Int. + Nat. + FDA)

5

BIS2*

(Int. + Nat. + FDA)

3

BIS3*

(Int. + Nat. + FDA)

2

BIS4*

(Int. + Nat. + FDA)

1

* Gælder kun Opdrætsklasse og Avlsklasse.
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Få din egen annonce

... for din hund, din kennel, dit firma eller andet
i kataloget til

RRK’s Nytårsudstilling 13/01 2008 i Århus
Pris:

1/1 side (A4)
1/2 side (A5)

kr. 200,00
kr. 100,00

Færdigt materiale sendes til PR- og bladansvarlig Erik Kristensen, e-mail erik@izinja.dk senest 15. november 2007.
Betaling indsættes på klubbens konto i BG-Bank Ktonr.
1551-73604444 eller sendes på en check til kassereren.

Udstillingskalender 2008:
Dato

Sted

Anm. Frist

Arrangør

Dommer

13.01.08
16.02.08
04.05.08
31.05.08
01.06.08
28.06.08
17.08.08
21.09.08
09.11.08

Århus
Odense
Hillerød
Varde
Varde
Brøndby (KBHV)
Vejen
Ballerup
Herning (Nordisk vinder)

Udløbet
12.01.08
29.03.08
27.04.08
26.04.08
24.05.08
12.07.08
16.08.08
04.10.08

RRK
DKK
DKK
RRK
DKK
DKK
DKK
DKK
DKK

Leif Lehmann, DK
M. Poggesi Arnetoli, IT
Wilfried Peper, DE
Lynne Harwood, Aus
Glenda Cook, Aus
Birgitte Thilemann, DK
Wera Hübenthal, SE
Hans van den Berg, NL
H. Assenm.-Feyel, D

Regionsarrangementer - Vest:

Regionsarrangementer - Øst:

Lure Coursing:

Væddeløb foregår på Kallerupbanen.
Der er ingen planlagte løb eller træning p.t.
Hold øje med www.kvf-dogracing.dk. (Det er ikke RRK
der står for løbene, men vi har fået lov til at deltage.)

Der er ingen planlagte arrangementer p.t.

Kontaktperson: Jette Fuglsang pip-pip@post.tele.dk
eller se klubbens hjemmeside: http://www.ridgebackklub.dk/
Regionskontakt:
Helle Lauridsen, tlf. 86 24 40 69,
e-mail: helle@kibutata.dk

Info om lure coursing uden for RRK regi kan findes på
http://www.myndeklubben.dk/lurecoursing.htm
Yderligere oplysninger om coursing kan fås ved at kontakte Karin Jansz tlf. 57 80 36 21 fra Myndeklubben.
Hold øje med klubbens hjemside for kommende arrangementer: http://www.ridgebackklub.dk/
Regionskontakt:
Sonja Olsen, tlf. 43 62 60 52,
e-mail: sot@codan.dk
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Klubben lykønsker
DEVDHJCH DEKLBJCH VDH-EUSG KBHV07 DKKV07 Tusani Cool Bakari
Med titlen: Årets DKK Racevinder 2007

DKCH
Stenänga Bintza Épris De L’Afrique
Med titlen: Dansk Champion

INTCH NORDCH DKCH SECH NOCH FICHDEVDHCH NLCH BECH LUCH CHCH KLBCH DEKLBCH
KBHV01+02 KLBV02+03+04+05+06+07 DKKV04+05
DKJUBV07 DEKLBVETCH DEVDHVETCH CHVETCH
Kinyemi Anzi A’Bhubesi
Med titlerne: Tysk VDH Veteran Champion og
Schweizisk Veteran Champion

DKCH DEJCH DKKLBCH
M’gongo Tasu A’Mwisho
Med titlen: Dansk Klubchampion

DKCH
Chanja Chimbuka
Med titlen: Dansk Champion
OBS:

Under lykønskninger i blad 3 har sættenissen
udeladt Kalis øvrige titler – så de bringes hermed׃
DKCH NUCH DKLPCH UHP FP LP1 LP2 LP3
BPB RB RV Ahali Fanis Akali

Endnu engang tillykke til jer alle!
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Hvalpelisten

(fra klubbens hjemmeside)
Født
Dato

Opdrætter

Forældre

Leveringstidspunkt

29-10 2007

Ikunga

Uge 52

John Boje & Christina Hemmingsen

F: LP1 SVCH NORDUCH Emoyeni`s
Grand Zuberi

Ellevej 24

HD: A, AA: 0

4 hanner
5 tæver

2680 Solrød Strand
56146669

M: Kinyemi Fora C’Ikunga

http://www.ikunga.dk/

HD: B, AA: 0

ikunga@ikunga.dk

Parrede tæver
Modtaget

Opdrætter

Forældre

28-10-2007

Kuzonga’s

F: FINCH Bawabu Sharufa Siaju

Jo-Ann Nielsen

HD: A, AA: 0

Forventet Forventet
fødsel
levering
Uge 2

Hvidøre 29
40 94 29 10

M: UHP LP1 Kuzonga’s Bayana
J’adore

http://www.rhodesian-ridgeback.dk

HD: A, AA: 0

6580 Vamdrup

joann@rhodesian-ridgeback.dk

Planlagte parringer
Modtaget

Opdrætter

Forældre

17-10-2007

Lewanika

F: Ikimba Yebo Zazu

Helle Lauridsen

HD: A, AA: 0

Kastedvej 37

M: Calico Ridge Danish Dynamite

8200 Århus N

HD: B, AA: 0

Forventet
tidspunkt
Januar

86244069
http://www.lewanika.dk
helle@kibutata.dk

27-10-2007

Linnemann
Lykke og Lorenz Linnet
Vartenbjergvej 3
6500 Vojens
7454 5591 & mobil 4017 2082
http://www.kennel-linnemann.dk/

F: INTCH DEVDHCH LUCH ATCH
NLCH DEKLBCH BACH Rachral
Abayomi Hintza

Januar

HD: A, AA: 0
M: DKCH Chanja Chimbuka
HD: B, AA: 0

solos@solos-linnet.dk

27-10-2007

Leyva Rhodesian

F: UHP BPB Kuzonga’s Aurelijus

Victor Gunnarsson

HD: A, AA: 0

Vestergaardsparken 39

M: Luna

8361 Hasselager

HD: B, AA: 0

Marts

30261000
http://www.rhodesian.dk
luna@rhodesian.dk

13-12-2007

Izinja

F: DCHVDH Zuritamu Wingu

Ane Marie Vilhelmsen

HD: A, AA: 0

Strandvejen 63

M: Isilwane Inja Abela

7451 Sunds

HD: A, AA: 0

Tlf. 9714 4072 ell. mobil 4079 4072
http://www.izinja.dk/
rhodesian-ridgeback@izinja.dk
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Marts

Uge 10
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Kennelsiden
Kinyemi
Nada Nikolic & Anders Kjærsgaard
Øllemosevej 11, Simmendrup
4690 Haslev
Tlf./Fax. 32 55 60 26 Mobil: 40 56 40 67
kinyemi@kinyemi.com
www.kinyemi.com

Hazinas
Lena Carlsson
Høbjergkrogen 2
3460 Birkerød
Tlf. 45 81 10 40 Mobil: 40 97 55 71
rr@hazinas.dk
www.hazinas.dk

Izinja
Ane Marie V. Vilhelmsen
Strandvejen 63
7451 Sunds
Tlf.: 97 14 40 72 Mobil: 40 79 40 72
rhodesian-ridgeback@izinja.dk ell. rr@izinja.dk
www.izinja.dk

Her kan din kennelannonce stå!

En annonce på kennelsiden koster 100 kr. om året - dvs. 25 kr. pr. blad.
Annoncen består af kennelnavn, navn og adresse på ejer(e) og kennellogo. Layoutet er fast - som i tidligere
blade.
Ønsker du at få en kennelannonce på siden, så indsend oplysninger til bladansvarlige Erik Kristensen.

27

Ridgebacken Blad 4 - December 2007

Bagsidehunden
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